Viktigt att tänka på
Lämpligt agerande
En gärningsman som utövar
väpnat våld har ofta planerat det
noggrant i förväg.
Det är viktigt att försvåra
gärningsmannens agerande,
fördröja och vinna tid tills
polisen anländer.
När polisen anländer tar de sig
så fort som möjligt in i skolan
och söker upp gärningsmannen.
När väpnat våld sker går allt
snabbt och det uppstår kaos.
Ingen kan instrueras till exakt
hur man bör göra, men genom
att följa anvisningarna i
handlingsplanen kan du
förbättra skyddet.
Vi har alla samma ansvar och
arbetsuppgifter vid kriser som
vid ordinarie arbete.
Förslagen i denna folder är
baserade på internationella
erfarenheter och forskning kring
väpnat våld i skolan.








Informera din närmaste
omgivning.
Ring 112.
Sök närmaste möjlighet till
skydd.
Bedöm situationen, till exempel varifrån hotet kommer.
Försök ta dig och andra bort
från gärningsmannen.
Om det inte är möjligt, lås in
dig och andra i ett rum.

Handlingsplan
vid väpnat våld i skolan

Denna folder riktar sig till
alla som är verksamma på

Sjöarpsskolan
I händelse av pågående
väpnat våld så uppmanas du
att agera utifrån följande:

Förbättra skyddet genom
att:







Låsa alla dörrar
Förhindra insyn
Blockera alla dörrar
Placera dig på ett säkert
ställe
Var tyst
Invänta polis och räddningstjänst

Ring 112
Berätta vad som händer
Berätta var det händer
 Berätta vad du vet
 Vänta kvar i telefon



Förhindra insyn
Lås alla dörrar

Dra för gardiner och täck för
fönster för att förhindra att

Lås dörrarna för att förhindra

gärningsmannen ser in i

att gärningsmannen rör sig

rummet.

fritt i lokalerna. Om det inte

Placera dig på ett
säkert ställe
Minska gärningsmannens
möjligheter att skada genom att
placera dig så säkert som
möjligt:
 i säkra hörn

finns lås, försök ”låsa” dörren

 i lågt läge

genom att ställa stolar eller

 bakom föremål

annat som hindrar handtaget

 undvik att åstadkomma ljud

från att tryckas ned.

 släck alla lampor

Blockera dörrar
Blockera dörrarna med
tillgängligt material, till exempel
möbler, för att förhindra att
gärningsmannen kommer in i
rummet.

Stanna i skydd tills polisen ger
vidare instruktioner.

